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 22. apríl si ľudia na celom svete už niekoľko desaťročí pripomínajú ako Deň 

Zeme. 

 Ekologicky myslí aj naša škola, ktorá si              

v predstihu 20. 4. pripravila perfektné dopoludnie spojené 

so zábavou a prácou. Žiakov i učiteľov tento deň spojil a 

spoločnými pracovnými a zábavno-súťažnými aktivitami 

ožili všetky priestory školy. Najskôr žiaci v triedach 

pripravovali odevy z odpadového materiálu a následne sa 

v nich predviedli na módnej prehliadke v areáli školského 

dvora. Módna prehliadka bola famózna a členovia poroty 

mali naozaj ťažkú prácu. Nakoniec prišla na rad práca 

samotná. Tí 

z nižších 

ročníkov sa 

pustili       

do zbierania 

odpadkov v okolitých uliciach školy. Žiaci 

vyšších ročníkov zasa čistili areál školy. A 

naozaj! Pod vedením pani učiteliek sa naša 

škola premenila na krásnu, prekrásnu... 

 

 Deň Zeme má obrovský význam. Všetkých spojí 

spoločnou myšlienkou – ochrana prírody a životného 

prostredia. Zároveň je príležitosťou nájsť spôsoby, ako by 

sme mali žiť v súlade a v harmónii s nádhernou planétou 

Zem. 

 

  

 

 Mgr. Mária Birošíková 

 Autor fotografií: Ing. Gabriel Horos 
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22. mája 2018 sa žiaci 6. ročníkov zúčastnili literárnej exkurzie na Oravu. Okrem 

rodného domu Martina Kukučína v Jasenovej navštívili aj Dolný Kubín. A práve 

v Dolnom Kubíne strávil posledné roky svojho života ďalší významný literát Pavol 

Országh Hviezdoslav. Naše kroky preto viedli do múzea, ktoré je po ňom pomenované. 

Žiaci si obohatili svoje vedomosti o množstvo zaujímavostí zo života oboch 

spisovateľov. 

Cestou domov sme sa ešte 

zastavili v Starej Bystrici, 

aby sme si mohli 

poobzerať krásny orloj, 

ktorý sa nachádza priamo 

v centre. 

Na záver sladká bodka 

v podobe zmrzliny a cesta 

domov ubehla tak rýchlo, 

že sme sa ani nenazdali 

a stáli sme pred našou 

školou.    

 

   

   

 

                              

           

      /Mgr. Katarína Halúsková/                          

                                                                           
 

 

                                                 
 

Vyhodnotenie súťaže BYSTRÉ OČKO.  

Sme veľmi radi, že ste sa do tejto súťaže opäť zapojili a ktorí to boli tentokrát? 

Martinka Bajánková a Juliana Tulinská zo 7. B, Emka Frolová zo 7. A, Sofia Míchna 

a Zojka Priečková z 5. A. 

Gratulujeme vám a môžete si k p. učiteľke Halúskovej prísť po odmenu.   

         

       /vaša redakcia/ 
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Dňa 16. 5. 2018 sa žiaci 8. a 7. ročníka zúčastnili exkurzie, vďaka ktorej sa ponorili    

do sveta interaktívnych hračiek z fyziky, biológie, techniky a zaujímavostí z oblasti 

vedy. A nemuseli ísť ani veľmi ďaleko. Svet techniky sa totiž nachádza v Ostrave-

Vítkoviciach. Pred vstupom do budovy si 

vyskúšali 3D odtlačky a posedeli si na lavičke 

zhotovenej z klávesníc, počítačových myšiek 

a ďalších súčastí počítačov. Vo vnútri potom 

prešli rôznymi expozíciami. Navštívili napríklad 

Svet civilizácie či Svet vedy a objavov. 

Expozície boli voľne prístupné a to sa im veľmi 

páčilo, pretože si mohli všetko sami vyskúšať. 

Súčasťou Sveta techniky je aj 3D kino, ktoré 

sme nemohli vynechať. 

Na záver ešte nejaké drobnosti na pamiatku 

a cesta domov, ktorá už bola obohatená o nové skúsenosti a zážitky.        

 

                    /Mgr. Katarína Halúsková/ 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



––– In - Suľkováčik ––––––––––––––––––––––––––––––––– | 5  
 

 

          
Dňa 25. 5. 2018 sa uskutočnilo slávnostné dopoludnie – TALENTY 2018, ktoré 

zorganizovalo Centrum voľného času v KNM. Pri tejto príležitosti boli za dosiahnuté 

úspechy v súťažiach a olympiádach ocenení aj žiaci našej školy. 

 

Olympiáda z anglického jazyka – Amália Dadajová 

Matematická olympiáda – Ivana Gazdíková a Lívia Hybrantová 

Pytagoriáda – Slávka Koteková, Matej Janec, Jakub Magura, Ivana Gazdíková 

Dejepisná olympiáda – Lukáš Melišík 

Biologická olympiáda – Lea Vojteková, Amália Dadajová, Lucia Ozsvaldová 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – Katarína Račáková 

Športové súťaže – Jakub Slivka, Alica Brodňanová 

 

Ocenených žiakov prišli podporiť žiaci 5. A a 5. B triedy, ktorí vytvárali spolu 

s krásnym programom veselú a povzbudzujúcu atmosféru. 

Touto cestou sa chcem poďakovať nielen odmeneným žiakom, ale aj ďalším, ktorí        

v školskom roku 2017/2018 úspešne reprezentovali našu školu. 

 

    /Mgr. Anita Tomaníčková, riaditeľka školy/ 
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 Žiaci majú možnosť z okien sledovať, ako kvitnú stromy v našej záhrade a ako 

z roka na rok rastú do krásy. Pod dohľadom pracovníkov Slovenského zväzu 

záhradkárov v KNM sa o stromy starajú a je to viditeľné, pretože sa im dobre darí. 

Častou otázkou žiakov bolo: „Aké druhy stromov v sade máme?“ A preto sme sa 

rozhodli, že v areáli osadíme informačnú tabuľu so zoznamom stromov 

a harmonogramom práce v danom školskom roku.  

Žiaci sa tak opäť dozvedia niečo nové o tom, čo im rastie v Školskej ovocnej záhrade. 

       
       /Mgr. Jana Cibulková/ 
 

 

 

 

                                                      
 

 
 

 

                           
 

 

 

13. apríl 2018 sa niesol v znamení žltého narcisu. Je to kvietok jari a nádeje. 

 

Aj tento rok sa naša škola opätovne zapojila do celoslovenskej zbierky Ligy proti 

rakovine, ktorá sa konala už po dvadsiaty druhýkrát. Zakúpením umelého alebo živého 

narcisu sme vyjadrili solidaritu s ľuďmi postihnutými touto zákernou chorobou. 

Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky sa nám podarilo vyzbierať sumu 

62,70 eur. Peniaze použije Liga proti rakovine na pomoc onkologickým pacientom a ich 

rodinám na celom Slovensku. 

 

 Ďakujeme!     

 

          /Mgr. Erika Mrňáková/ 
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Vo štvrtok 14. 6. 2018 sme privítali 

šermiarsko-divadelnú kumpániu Via 

Historica, ktorá nás obveselila hodinou 

dejepisu naživo. Previedli nás 

významnými obdobiami slovenských dejín 

od príchodu Slovanov na naše územie     

po Ľudovíta Štúra. 

Predstavenie bolo nielen poučné, ale aj 

humorné, poprepletané šermiarskymi 

súbojmi a na záver sme si otestovali svoje 

ušné bubienky pri streľbe                    

z historických palných zbraní. 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

    

 /Mgr. Mária Záteková/ 
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Cześć! 

Witamy! 

Dalej uprawiać sport! 

Idziemy pływać! 

Dzień dziecka! 

Tak tieto i podobné vety sa 15. 6. 

2018 ozývali Suľkovom. Zavítali 

k nám totiž žiaci z družobnej školy 

z poľského mesta Gogolin. Bol to 

vlastne deň 2v1. Prečo? Vysvetlenie 

je jednoduché: 

 1. Oslava slovensko-poľského priateľstva. 

 2. Oslava Medzinárodného dňa detí. 

Žiacky parlament horúčkovito pracoval už dva týždne vopred. Pripravoval program, 

v ktorom nielen všetci žiaci našej školy, ale aj poľskí žiaci plnili rôzne úlohy – 

vedomostné aj športové. Za ne potom dostávali podľa náročnosti zvládnutia 

SUĽKOGROŠE v hodnote: 1, 2 a 3 suľkogroše. Za nazbierané peniažky si potom 

v Suľkoshope mohli kúpiť tovar – bábiky, plyšáky, zošity, fixky, pastelky, prívesky, 

rôzne hračky, pomôcky do školy, sladkosti, džúsy, kabelky... Výber bol pestrý, každý si 

niečo našiel.  

Poobede čakal na poľských žiakov ešte 

ďalší zaujímavý program – plaváreň 

v Čadci, kde sa mohli naozaj dosýta 

vyšantiť na plávajúcich trojuholníkoch 

pizze, plávajúcich plošinách, doskách či 

hadoch... 

Pevne veríme, že program sa páčil nielen 

suľkovským deťom, ale aj tým poľským. 

 Tešíme sa o rok! 

          /Mgr. Mária Birošíková/ 
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Varovanie: Veeeľmi strašidelné!!! 
Poslednú vec, ktorú som zazrela, boli 

hodinky a tie ukazovali 00:07. Potom už 

len ruka s dlhými nechtami, ktorá zviera 

moje hrdlo. Posadila som sa a uľavilo sa 

mi. Bol to len sen… Na hodinách som 

vtedy zazrela čas 00:06 a začula tiché 

otváranie dverí na mojej izbe. 

--------------------------------------------------- 

Máte nepríjemný pocit? Obzrite sa doľava, doprava, pozrite sa pod posteľ, do šatníka… 

No nepozrite sa nad seba. Nenávidí, keď si ju všimnete… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vyrástol som so psami a mačkami, na škrabanie na dvere som zvyknutý. Teraz keď 

žijem sám, tak to už také príjemné nie je… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pozerá sa na mňa už celé hodiny. Párkrát som zachytil jeho pohľad v odraze monitoru 

môjho počítača, no otočiť sa neodvážim… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      
      /Emka Frolová, 7. A, zdroj: internet/ 
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Anička hovorí Zuzke: 

„Poďme na diskotéku.“ 

„Ja nemôžem,“ vraví Zuzka, „lebo tam 

hrajú veľa slaďákov a ja mám cukrovku.“  
 

 

Chuck Norris išiel do reštaurácie a pri bicykli si nechal papierik: 

„Neodporúčam kradnúť, CHUCK NORRIS.“ O hodinu vyšiel z reštaurácie a uvidel 

lístok: „Neodporúčam naháňať, PETER SAGAN.“  
 

  

 

 

 

 

Syn kričí:  

 „Mami, mami, zabil som päť múch! Dvoch samčekov a tri samičky.”  

 „Ako vieš, ktoré boli samičky a ktorí samčekovia?”  

 „Dve muchy boli na pohári od piva a tri sedeli na zrkadle...” 

 

   „Jožko, čo tam gumuješ?“ 

   „Prosím, pán učiteľ, veď ste mi povedali, aby som si tú päťku 

   opravil.“ 

 

                                
 
 

         Rožky malo 

         a neklalo. 

         Kde sa pohlo, 

         vždy vo svojom bývalo. /kámils/ 

 

  Hoc má dlhú bradu, 

  nevie ti dať radu.  /azok/ 

 

     /Michal Káčerik, 7. A, zdroj: internet/ 
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Dňa 17. 4. 2018 sa konalo v DK v KNM okresné kolo súťaže MATEMATICKÁ 

OLYMPIÁDA pre žiakov 6. – 8. ročníka. Našu školu reprezentovali títo žiaci: 

 

6. ročník:          Nina Papučíková         6. B     3. miesto 

                         Lukáš Melišík             6. B     3. miesto 

                         Samuel Janušek         6. B     7. miesto 

                         (Peter Pauk, Samuel Kotrč 6. B – N) 

7. ročník:          (Rebeka Jancová 7. B – N) 

8. ročník:           Ivana Gazdíková        8. A     1. miesto 

                          Lívia Hybrantová        8. A     3. miesto 

 

Keďže to bola posledná matematická súťaž v tomto školskom roku, tak by sme chceli 

všetkým súťažiacim poďakovať za ich aktívnu účasť a dosiahnuté výsledky. 

Zvlášť chceme poďakovať za úspešnú reprezentáciu našej školy Ivanke 

Gazdíkovej z 8. A triedy, ktorá bude už od septembra navštevovať strednú školu. 

Chceme jej zároveň popriať veľa úspechov aj na novom pôsobisku. 

Ďakujeme!         

        PK MAT/FYZ 

     
 

Dňa 24. 4. sa konalo školské kolo súťaže Vynálezy, ktoré zmenili svet. Celoškolskému 

kolu predchádzali triedne kolá žiakov 7. – 9. ročníka, do ktorých sa zapojilo celkovo 75 

súťažiacich. Do celoškolského kola postúpilo 13 žiakov, z ktorých najúspešnejší boli: 

  

1. miesto: Lucka Ozsvaldová            9. B     Mobilný telefón, kalkulačka 

2. miesto: Dávid Lachman                7. A     Teplovzdušný balón 

3. miesto: Alexandra Ďurišová          7. A     Faradayova klietka 

  

Víťazom blahoželáme a všetkým súťažiacim 

ďakujeme za účasť!   

 

     

   

 

  /Ing. Gabriel Horos/ 
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Už druhý školský rok sa naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže Ochranárik 112. Každý 

z nich stvárnil napínavé výjavy zo záchranných akcií polície, horskej, hasičskej i 

zdravotnej záchrannej služby. V rámci nášho okresu súťažilo tento rok 155 prác. 

Základnú školu Dolinský potok úspešne reprezentovali aj dievčatá z 8. A, ktoré získali 

vo svojej kategórii (2. stupeň ZŠ) nasledovné umiestnenia: 

 

2. miesto         Ivana Gazdíková  

3. miesto         Lucia Papučíková 

 

Dievčatám gratulujeme a želáme veľa ďalších tvorivých nápadov. 

 

      /Mgr. Monika Petrovová/ 

 
      
 

Táničke Halúskovej, Silvinke Klučkovej a Davidkovi Lachmanovi ďakujeme za vzornú 

reprezentáciu nášho okresu v krajskom kole Hviezdoslavov Kubín pod názvom 

Vajanského Martin. 
 

             
 
      /Mgr. Mária Záteková/ 

 
     

 
Srdečne blahoželáme Lei Vojtekovej zo 6. A, ktorá obsadila krásne 1. miesto 

v okresnej súťaži Mladý záhradkár a postúpila do celoslovenského kola v Piešťanoch. 

Poďakovanie patrí aj p. učiteľke Mgr. Daniele Podolákovej, ktorá ju pripravovala. 

 

 

   GRATULUJEME!!! 
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1. Školská pomôcka na písanie 
2. Má meniny 12. 9.  

3. Bez práce nie sú ...  

4. Jar, leto jeseň a  

5. Zmes viacerých plynov 

6. Dcéra môjho súrodenca je moja ... 

7. Piata planéta slnečnej sústavy je 

8. Zemina tvorená prevažne prachovými časticami je 

9. Slovo na Y 

  

            /Janka Uličná, 8. A/ 
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                      (čo nás čaká počas prázdnin???)  

 

 

1. júl   Medzinárodný deň vtipov 
  – a vtipkovania je oslavou smiechu a radosti. Nie je nič zdravšie ako  

  dobrý smiech. Ľudia by tento deň mali venovať zábavným aktivitám,  

  zábavným príbehom, obrázkom alebo vtipom.     

 

 

11. júl  Svetový deň populácie 
  – (World Population Day) bol vyhlásený v roku 1989 Populačným  

  fondom OSN ako spomienka na rok 1987, keď počet obyvateľov  

    na Zemi dosiahol 5 miliárd. Tento deň upozorňuje na rýchly rast  

  populácie na svete. 
 

 

13. júl  Medzinárodný deň hlavolamov 

  – v tento deň roku 1944 sa v Budapešti narodil Ernő Rubik,   

  maďarský vynálezca hlavolamov. Jeho najúspešnejším dielom  

  sa stala Rubikova kocka, ktorá je najlepšie a najrýchlejšie   

  predávanou logickou hrou na svete. Pri tejto príležitosti by sme  

  svoj čas mali venovať riešeniu krížoviek, sudoku, hádaniek,   

  kvízom, hlavolamom alebo skladaniu puzzle. 
 

10. august Záhaľčivý deň  
  – alebo Deň leňošenia je určený na pokojné ničnerobenie. Je to  

  určitý spôsob trávenia voľného času, ale človek však dlho leňošiť  

  nevydrží. Psychika bez podnetov a činnosti začne po čase   

  protestovať, a tak nudu nahradí otrávenosť až nakoniec v človeku  

  vznikne potreba niečo urobiť. Preto treba leňošenie striedať  

  s aktivitou a naopak. 
 

   

          /red., zdroj: internet/ 
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            TESTÍK       TESTÍK       TESTÍK       TESTÍK       TESTÍK       
 

     Aj v školskom roku 2017/2018 ste sa mohli zapojiť do nášho/vášho TESTÍKA 

a vyhrať zaujímavé ceny. A tu sú mená posledných výhercov. Srdečne im blahoželáme 

a už teraz sa tešíme na budúci školský rok.   

 

Výhercovia zo 4. čísla:  1. miesto: Nikola Kureková 6. B  

   2. miesto: Lea Vojteková  6. A 

   3. miesto: Paulína Okuliarová 5. B 

 

Ceny si môžete vyzdvihnúť u p. uč. Halúskovej.  
 

 
 

 

      

 

 ŽELÁME VÁM KRÁSNE A SLNEČNÉ  
       LETNÉ PRÁZDNINY! 
 
 

 

 
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Redakčná rada: Mgr. Katarína Halúsková – koordinátorka činnosti, členovia 

redakčnej rady: Ivanka, Emka, Janka, Julianka, Erika, Michal a ďalší 

prispievatelia, ktorým ďakujeme... 


